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_______________Гоцул І.Є. 

                                                                                                            

 
1. Рекорд повинен бути встановлений у чесному змаганні, яке належним чином 

організоване, рекламоване і санкціоноване до початку змагань національною федерацією – 

членом ІААФ, в країні або на території якої відбувається змагання у відповідності до Правил 

змагань ІААФ (надалі Правила). У індивідуальних видах змагань повинні приймати участь 

принаймні три спортсмени і в естафетному бігу – не менше двох команд, які змагаються 

чесно та в повну силу. За виключенням технічних видів, які проводяться згідно Правила 147 

та змагань поза стадіоном згідно Правила 230 і 240, жоден результат не визнається, якщо він 

був показаний в ході змішаних змагань серед чоловіків та жінок. 

 
Примітка (i): Умови для рекордів показаних на шосе тільки серед жінок згідно п. 25 цього Положення. 

 

2. ФЛАУ визнаються наступні категорії національних  рекордів: 

a) національні рекорди; 

b) національні  молодіжні рекорди (до 23 років); 

c) національні юніорські рекорди (до 20 років); 

d) національні юнацькі рекорди (до 18 років); 

e) національні юнацькі рекорди (до 16 років). 

f) національні рекорди у приміщенні; 

g) національні молодіжні рекорди (до 23 років) у приміщенні; 

h) національні юніорські  рекорди (до 20 років) у приміщенні; 

i) національні юнацькі  рекорди (до 18 років) у приміщенні; 

j) національні юнацькі рекорди (до 16 років ) у приміщенні. 

 
Примітка (i): з метою застосування даного Положення, якщо інше не вказано у контексті, до національних 

рекордів відносяться всі категорії рекордів згаданих у Положенні. 

 

3. Спортсмен (або спортсмени, у випадку естафетної команди), які встановили 

національний рекорд повинні: 

a) мати право допуску до участі у змаганнях згідно Правил; 

b) бути громадянином України; 

c) бути членом ФЛАУ; 

d) якщо дата народження спортсмена не була раніше зафіксована ФЛАУ, 

спортсмен повинен надати копією паспорта, свідоцтва про народження чи 

відповідного офіційного документа, що підтверджує дату народження. 

e) У випадку естафет, всі спортсмени повинні мати право допуску до участі у 

змаганнях згідно Правила 5.1, бути громадянами України та членами ФЛАУ; 
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4. Якщо національний рекорд встановив спортсмен (або спортсмени, у випадку 

естафетної команди) в змаганнях, що проводяться під егідою ІААФ, ЕА або іншої 

континентальної легкоатлетичної асоціації, або на змаганнях, що визнаються ІААФ, ЕА або 

іншою континентальною легкоатлетичною асоціацією, такий національний рекорд 

визнається ФЛАУ і затверджується без додаткових умов. 

5. Національний рекорд, встановлений на території України, може бути визнаним 

якщо результат змагань показаний: 

a) на сертифікованих, відповідно до Правил ІААФ, легкоатлетичних спорудах або 

трасах; 

b) для дорослих рекордів, спортсмен або спортсмени естафетної команди, відразу 

після завершення виду, пройшли процедуру допінг-контролю, відповідно до 

діючих Правил ІААФ та Анти-допінг правил ІААФ, і результат тестування є 

негативним; 

c) для рекордів серед молоді, юніорів юнаків до 18 та до 16 років, спортсмен або 

спортсмени естафетної команди, відразу після завершення виду, по 

можливості, пройшли процедуру допінг-контролю, відповідно до діючих 

Правил ІААФ та Анти-допінг правил ІААФ, і результат тестування є 

негативним; 

d) в присутності на змаганнях офіційного представника ФЛАУ або Технічного 

делегату затвердженого ФЛАУ; 

6. Якщо результат рівний або кращий за існуючий національний рекорд, організатор 

змагань повинен негайно зібрати всю інформацію необхідну для затвердження рекорду. 

Жоден результат не буде вважатися національним рекордом, якщо він не затверджений 

ФЛАУ. 

7. Рекорд повинен бути краще існуючого чи такий же, як національний рекорд, 

визнаний ФЛАУ у цьому виді. Якщо рекорд є повторенням, він повинен мати такий самий 

статус, що і попередній рекорд. 

8. Організатор змагань, що проводяться в Україні, у яких був установлений 

національний рекорд, протягом 15 днів після установлення національного рекорду повинен 

направити наступні документи: 

a) заповнену заявочну форму на реєстрацію національного рекорду України; 

b) оригінал протоколу змагань з дисципліни, в якій був встановлений рекорд; 

c) роздруківку та файл даних фотофінішу, якщо мова йде про рекорд у біговому 

виді, коли була використана цілком автоматизована система хронометражу. 

d) роздруківку та файл даних перевірки «на нуль» фотофінішу, якщо мова йде про 

рекорд у біговому виді, коли була використана цілком автоматизована система 

хронометражу. 

e) копію звіту технічного делегата змагань 

f) розклад змагань; 

g) копію всіх протоколів змагань; 

h) склад суддівської колегії змагань 

i) копію свідоцтва про народження, паспорту або відповідного офіційного 

документа, що підтверджує національність та дату народження спортсмена, для 

визнання рекордів серед молоді, юніорів, та юнаків до 18 та до 16 років. 

9. Результати показані у попередніх колах, при визначенні переможців за умови 

рівності результатів у стрибках у висоту та з жердиною, у будь-якому виді або частині виду 

які визнані недійсними згідно Правила 125.7 або 146.4(b), або в індивідуальних видах 

змагань з багатоборства, незалежно від того чи спортсмен завершив всю програму змагань з 

багатоборства, можуть подаватися для ратифікації. 

10. Президент і Генеральний секретар ФЛАУ разом мають право ратифікувати 

національні рекорди. Якщо вони сумніваються щодо можливості визнання конкретного 

національного рекорду, питання передається на розгляд Виконавчого комітету  ФЛАУ для 

ухвалення рішення. 
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11. Якщо національний рекорд був ратифікований, ФЛАУ повинна: проінформувати 

територіальну федерацію спортсмена, та федерацію, що подала заявку про визнання рекорду, 

а також надати спеціальні відзнаки ФЛАУ для нагородження спортсмена. 

12. ФЛАУ повинна публікувати список національних рекордів за станом на 1 січня 

кожного року. Цей список являє собою результати, що ФЛАУ вважає кращими на момент 

публікації  списку і встановленими спортсменом чи спортивною командою  в кожному з 

видів, у яких визнаються національні рекорди. Список повинен обновлятися щораз, коли 

ратифікований новий національний рекорд. 

13. Якщо рекорд не ратифікований, ФЛАУ надасть обґрунтування. 

Особливі умови: 

14. За винятком змагань на шосе: 

a) Національні рекорди можуть бути встановлені на відкритому чи критому 

спорудженні для легкої атлетики, які мають сертифікат ІААФ чи ФЛАУ, що 

відповідає Правилу 140, або де допустимо Правилу 149.2. Бігова  доріжка чи 

зона розбігу повинні мати покриття, покладене  на  тверду основу. 

b) Для визнання будь-якого рекорду на дистанції від 200 м і більш доріжка, на 

якій був установлений рекорд, не повинна перевищувати 402.3 м (440 ярдів), і 

змагання повинні проводитися на повному відрізку периметра. Це обмеження 

не відноситься до змагань з бігу з перешкодами, де яма з водою розташована 

поза або усередині стандартної  400-метровою доріжки. 

c) Рекорд повинен бути установлений на стадіоні, на якому радіус окремої  

зовнішньої доріжки  не повинен перевищувати 50 м, за винятком ситуацій, 

коли віраж утворюється з двох різних радіусів.  У цьому випадку більш довга 

дуга не повинна мати більш 60 градусів від загального  повороту в 180 

градусів. 

d) Рекорди у змаганнях на доріжці можуть бути установлені тільки на доріжці, що 

відповідає Правилу 160. 

15. Для національних рекордів у приміщенні: 

a) Рекорд повинен бути встановлений на критому стадіоні сертифікованому 

ІААФ або ФЛАУ, або такому, що відповідає Правилам 211-213. 

b) У змаганнях на дистанції 200 м та більше, овальна доріжка не може 

перевищувати номінальну довжину 201,2 м (220 ярдів). 

c) Рекорд може бути встановленим на овальній доріжці, що має відповідну 

нормальну довжину менше 200 м, за умови, що бігова відстань відповідає 

дозволеній похибці для цієї дистанції. 

d) Будь-яка пряма доріжка має відповідати Правилу 212 

16. Для національних рекордів у бігу та спортивній ходьбі 

a) Рекорди мають бути зафіксовані офіційними хронометристами або повністю 

автоматизованою і затвердженою системою фотофінішу (для якої була 

проведена перевірка «на нуль» згідно Правила 165.19), або транспондерною 

системою (див. Правило 165.24) 

b) У змаганнях до 800м включно (а також естафети 4x200м i 4x400м) буде 

визнано тільки ті результати, які зафіксовані повністю автоматизованою 

системою фотофінішу, відповідно до визначених розділів Правила 165; 

c) Для визнання всіх рекордів, встановлених на дистанції до 200м включно на 

відкритому стадіоні, повинна бути подана інформація щодо швидкості вітру, 

виміряного відповідно до Правила 163.8-163.13. Якщо швидкість вітру, 

виміряного в напрямку бігу, становить більше 2м за секунду, рекорд не буде 

визнано; 

d) Жоден рекорд не буде визнано, якщо спортсмен порушив правило 163.3 

e) Для визнання рекордів на дистанції до 400м включно (а також естафети 4x200м 

та 4x400м) бажано, щоб згідно Правила 261 та 263 стартові колодки були 

під’єднані до сертифікованої ІААФ інформаційної системи старту у 
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відповідності до Правила 161.2, за умови, що апаратура справна та у 

підсумкових протоколах наведено інформацію про час реакції. 

17. Для національних рекордів встановлених на кількох дистанціях у одному і 

тому ж змаганні: 

a) Змагання має проводитись лише на одній дистанції 

b) Змагання, що проводиться на дистанції, яку потрібно подолати за певний 

визначений час, може бути об'єднано зі змаганням на конкретній дистанції 

(наприклад, 1 год і 20000 м, Правило 164.3) 

c) Одному і тому ж спортсмену дозволяється подавати на ратифікацію будь-яку 

кількість рекордів встановлених на одному змаганні; 

d) Дозволяється будь-якій кількості спортсменів подавати на ратифікацію 

рекорди встановлені на одному змаганні; 

e) Спортсмену не зараховується рекорд на більш короткій дистанції, якщо він не 

завершив змагання на всій дистанції. 

18. Для національних рекордів з естафетного бігу 

Час, показаний на першому етапі естафетного бігу, не може бути подано на 

ратифікацію як національний рекорд. 

19. Для національних рекордів з технічних видів 

a) Рекорди в технічних видах повинні вимірятися трьома суддями, що 

використовують калібровану і сертифіковану сталеву рулетку або планку, або 

вимірювання повинні проводитись за допомогою затвердженого 

вимірювального пристрою, точність якого має бути підтверджено згідно 

Правила 148. 

b) У стрибках у довжину й у потрійному стрибку, проведених на повітрі, повинна 

представлятися інформація щодо швидкості вітру, вимірюваної відповідно до 

Правила 184.10-184.12.  Якщо швидкість вітру, вимірювана в напрямку 

стрибка, складає більш 2м  за секунду, рекорд не буде визнано. 

c) У технічних видах національні рекорди можуть бути визнані у кожнім випадку, 

якщо результат, показаний у ході змагань, був би рівний чи перевищував 

кращий попередній результат на даний  момент. 

d) У змаганнях з метань використовуються снаряди, які були перевірені до 

початку змагань згідно Правила 123. Якщо Рефері, в ході змагань дізнається, 

що національний рекорд був повторений або покращений, він повинен негайно 

виконати маркування снаряду, що використовувався та організувати його 

перевірку щоб впевнитись, що снаряд відповідає Правилам, або його 

характеристики змінились. Зазвичай такий снаряд необхідно перевірити на 

відповідність Правилу 123. 

20. Для національних рекордів у багатоборстві 

Вимоги для визнання рекорду в багатоборстві повинні відповідати вимогам у 

кожному індивідуальному виді, за винятком випадків, коли у  видах, де виміряється 

швидкість вітру, при цьому середня швидкість (заснована на сумі швидкостей вітру, 

обмірюваних у кожному індивідуальному виді, поділяється на кількість таких видів) не 

повинна перевищувати +2 м/с. 

21. Для національних рекордів зі спортивної ходьби 

Принаймні троє суддів, що входять у групу національних суддів зі спортивної ходьби 

ФЛАУ, чи міжнародних суддів зі спортивної ходьби, чи є суддями континентального рівня, 

повинні судити змагання і підписати заявочну форму. 

22. Для національних рекордів зі спортивної ходьби, проведених на шосе 

a) Траса повинна бути виміряна затвердженим одним або більше вимірниками 

ФЛАУ, або вимірниками IAAF/АІМС категорії «А», «B», «С», який має 

впевнитись, що звіт про вимірювання та будь-яка інші інформація згідно цього 

Положення доступна ФЛАУ 

b) Коло має бути не менше 1км та не довше 2км з можливим стартом та фінішом 

на стадіоні 
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c) Будь-який вимірник траси, який першим проводив вимірювання траси, або 

будь-який інший кваліфікований суддя, назначений вимірником (після 

консультації з відповідним органом) та має всі копії документів по 

вимірюванні траси, має підтвердити, що розмір виміряної траси відповідає 

розміру тієї дистанції, яку подолали спортсмени, та тим документам, які надав 

офіційний вимірник траси. 

d) Траса повинна бути підтверджена (тобто переміряна) як можна ближче до 

початку змагань, в день змагань, або як можна швидше практично після 

змагань іншим вимірником ФЛАУ або вимірником категорії  „А” чи „B” чи „C” 

ІААФ/АІМС не серед тих хто проводив попередні вимірювання. 
 

Примітка: якщо траса була попередньо виміряна вимірником категорії «А», або двома вимірниками 

категорії «B» або «С», то додаткова перевірка правильності вимірювання не потрібна згідно п. 22.d Положення 

 

e) Національні рекорди зі спортивної ходьби на шосе, встановлені на проміжних 

дистанціях, у одному змаганні, повинні відповідати умовам Положення. 

Проміжні дистанції повинні бути виміряні і розмічені під час процесу 

вимірювання траси і підтверджені згідно п. 22.d Положення. 

23. Для національних рекордів встановлених на шосе: 

a) Траса повинна бути виміряна затвердженим одним або більше вимірниками 

ФЛАУ, або вимірниками IAAF/АІМС категорії «А» чи «B» чи «С», який має 

впевнитись, що звіт про вимірювання та будь-яка інші інформація згідно цього 

Положення доступна ФЛАУ 

b) Відстань між стартом і фінішом на трасі, теоретично виміряна вздовж прямої 

лінії, не повинна перевищувати 50 % від загальної довжини дистанції; 

c) Зниження нахилу між стартом і фінішом не повинне перевищувати в 

середньому 1:1000, тобто один 1м на кілометр (0.1%); 

d) Будь-який вимірник траси, який першим проводив вимірювання траси, або 

будь-який інший кваліфікований суддя, назначений вимірником (після 

консультації з відповідним органом) та має всі копії документів по 

вимірюванні траси, має перед початком змагань перевірити, що траса 

прокладена у відповідності до вимірювань та документації офіційного 

вимірника трас. Тоді він має проїхати всю дистанцію в машині супроводження 

під час змагань або іншим чином підтвердити, що ту саму трасу подолали 

спортсмени. 

e) Траса повинна бути підтверджена (тобто переміряна) як можна ближче до 

початку змагань, в день змагань, або як можна швидше практично після 

змагань іншим вимірником ФЛАУ або вимірником категорії  «А» чи «B» чи 

«С» ІААФ/АІМС не серед тих хто проводив попередні вимірювання. 

 
Примітка: якщо траса була попередньо виміряна вимірником категорії «А», або двома вимірниками 

категорії «B» або «С», то додаткова перевірка правильності вимірювання не потрібна згідно п. 23.e Положення 

 

f) Національні рекорди на шосе, встановлені на проміжних дистанціях, у одному 

змаганні, повинні відповідати умовам Положення. Проміжні дистанції повинні 

бути виміряні і розмічені під час процесу вимірювання траси і підтверджені 

згідно п. 23.e Положення. 

g) Для естафетного бігу, що проводиться на шосе, дистанція має бути розбита на 

етапи 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7.195 км. Етапи мають бути виміряні, 

визначені та послідовно промарковані як частина вимірювання траси з 

похибкою +-1% від довжини етапу та мають бути перевірені згідно п. 23.e 

Положення 
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Види, у яких реєструються національні рекорди 

24. Чоловіки та чоловіки молодь 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 110 м з бар'єрами, 400 м з бар'єрами 

Естафети: 4 х 100 м; 4 х 200 м; 4 х 400 м; 

Багатоборство: Десятиборство 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 2000 м, 3000 м, 5000 м, 10000 м, 20000 м, годинний біг, 25000 м, 

30000 м, 3000 м з перешкодами. 

Естафети: 4 х 800 м, змішана естафета з витривалості, 4 х 1500 м. 

Спортивна ходьба (по стадіону): 20000 м, 30000 м, 50000 м. 

Повністю автоматизована система фотофінішу, або ручний хронометраж, або транспондерна 

система 

Пробіги: 5 км, 10 км, півмарафон, марафон, 100 км, марафонська естафета 

Спортивна ходьба (по шосе): 20 км, 35 км, 50 км. 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра, метання диска, метання молота, метання списа. 
 

25. Жінки та жінки молодь 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 100 м з бар'єрами, 400 м з бар'єрами 

Естафети: 4 х 100 м; 4 х 200 м; 4 х 400 м; 

Багатоборство: Семиборство, Десятиборство 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 2000 м, 3000 м, 5000 м, 10000 м, 20000 м, годинний біг, 25000 м, 

30000 м, 3000 м з перешкодами. 

Естафети: 4 х 800 м, змішана естафета з витривалості, 4 х 1500 м 

Спортивна ходьба (по стадіону): 10000 м, 20000 м., 50000м 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж або транспондерна 

система 

Пробіги: 5 км, 10 км, півмарафон, марафон, 100 км, марафонська естафета. 

Спортивна ходьба (по шосе): 20 км, 35 км, 50км. 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра, метання диска, метання молота, метання списа. 
 

Примітка (і): Крім змагань зі спортивної ходьби ФЛАУ визнає два національних рекорди у бігу по шосе 

серед жінок: національний рекорд встановлений у змішаних змаганнях, і національний рекорд встановлений в 

змаганнях серед жінок. 
Примітка (іі): пробіги по шосе за участю тільки жінок можуть бути організовані з роздільним часом 

старту для учасників чоловіків та учасників жінок. Різниця в часі старту (гандікап) має бути встановлений так, 

щоб не допустити ніякої можливості для «лідирування», перешкод, особливо у випадку проведення змагань на 

трасах, де учасники долають більше одного кола в одній і тій же частині траси 

Примітка (ііі): рекорди показані у пробігах по шосе з роздільним місцем старту і фінішу > 50% змагальної 

дистанції не будуть визнані національними рекордами України. 

 

26. Юніори 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 110 м з бар'єрами (0,990), 400 м з бар'єрами 

Естафети: 4 х 100 м, 4 х 400 м. 

Багатоборство: Десятиборство (0,990-6кг-1,75кг-800гр) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, 3000 м з перешкодами. 
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Спортивна ходьба (по стадіону): 10 000 м 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж або транспондерна 

система 

Пробіги: 10 км 

Спортивна ходьба (по шосе): 10 км. 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра (6кг), метання диска (1,750 кг), метання молота (6 кг), метання списа 

(800гр). 
 

27. Юніорки 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 100 м з бар'єрами, 400 м з бар'єрами 

Естафети: 4 х 100 м, 4 х 400 м. 

Багатоборство: Семиборство, Десятиборство (рекорд буде визнано, якщо результат 

більше 7300 очок) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 10000 м, 3000 м з перешкодами. 

Спортивна ходьба (по стадіону): 10 000 м 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж або транспондерна 

система 

Пробіги: 10 км 

Спортивна ходьба (по шосе): 10 км. 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра, метання диска, метання молота, метання списа. 
 

28. Юнаки до 18 років 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 110 м з бар'єрами (0,914), 400 м з бар'єрами (0.840) 

Естафети: 4 х 100 м, 4 х 400 м, 100+200+300+400 м. 

Багатоборство: Десятиборство (0,914-5кг-1,500 кг-700гр) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 2000 м з перешкодами, 3000 м з перешкодами. 

Спортивна ходьба (по стадіону): 5 000 м, 10 000 м 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж або транспондерна 

система 

Спортивна ходьба (по шосе): 5 км, 10 км. 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра (5кг), метання диска (1,500 кг), метання молота (5кг), метання списа 

(700 гр). 
 

29. Дівчата до 18 років 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 100 м з бар'єрами (0.762), 400 м з бар'єрами (0.762) 

Естафети: 4 х 100 м, 4 х 400 м, 100+200+300+400 м. 

Багатоборство: семиборство (0,762-3кг-500гр) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 2000 м з перешкодами, 3000 м з перешкодами. 

Спортивна ходьба (по стадіону): 3 000 м, 5 000 м 
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Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж або транспондерна 

система 

Спортивна ходьба (по шосе): 3 км, 5 км. 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра (3кг), метання диска, метання молота (3кг), метання списа (500 гр). 
 

30. Юнаки до 16 років 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 110 м з бар'єрами (0,840), 400 м з бар'єрами (0.762) 

Естафети: 4 х 100 м, 4 х 400 м, 100+200+300+400 м. 

Багатоборство: Восьмиборство (0,840-4кг-1 кг-600гр) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 2000 м з перешкодами, 3000 м з перешкодами. 

Спортивна ходьба (по стадіону): 3000 м, 5 000 м, 10 000 м 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж або транспондерна 

система 

Спортивна ходьба (по шосе): 5 км, 10 км. 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра (4 кг), метання диска (1 кг), метання молота (5кг), 

метання списа (600 гр). 
 

31. Дівчата до 16 років 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 100 м з бар'єрами (0.762)-8.25, 400 м з бар'єрами (0.762) 

Естафети: 4 х 100 м, 4 х 400 м, 100+200+300+400 м. 

Багатоборство: семиборство (0,762-8.25-3кг-500гр) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 2000 м з перешкодами, 3000 м з перешкодами. 

Спортивна ходьба (по стадіону): 3 000 м, 5 000 м 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж або транспондерна 

система 

Спортивна ходьба (по шосе): 3 км, 5 км. 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра (3кг), метання диска, метання молота (3кг), метання списа (500 гр). 

 

Види, у яких реєструються національні рекорди  у приміщенні 

32. Чоловіки та чоловіки молодь 

Повністю автоматизована система фотофінішу 

50 м, 60 м, 200м, 400 м, 800 м, 50 м з бар'єрами, 60 м з бар'єрами 

Естафети: 4 х 200 м, 4 х 400 м. 

Багатоборство: Семиборство 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 3000 м з перешкодами 

Естафети: 4 х 800 м 

Спортивна ходьба: 5 000 м, 10000м 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 
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Штовхання ядра 
 

33. Жінки та жінки молодь 

Повністю автоматизована система фотофінішу 

50 м, 60 м, 200м, 400 м, 800 м, 50 м з бар'єрами, 60 м з бар'єрами 

Естафети: 4 х 200 м, 4 х 400 м. 

Багатоборство: П’ятиборство 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 3000 м з перешкодами 

Естафети: 4 х 800 м 

Спортивна ходьба: 3000 м, 5000м 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра 
 

34. Юніори 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 60 м з бар'єрами (0.990) 

Естафети: 4 х 200 м, 4 х 400 м. 

Багатоборство: Семиборство (0,990-6кг) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 3000 м з перешкодами 

Естафети: 4 х 800 м 

Спортивна ходьба: 5000 м, 10000м 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра (6кг) 
 

35. Юніорки 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 60 м з бар'єрами 

Естафети: 4 х 200 м, 4 х 400 м. 

Багатоборство: П’ятиборство 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 3000м з перешкодами 

Естафети: 4 х 800 м 

Спортивна ходьба: 3000 м, 5000м 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра 
 

36. Юнаки до 18 років 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 60 м з бар'єрами (0.914) 

Естафети: 4 х 200 м, 4 х 400 м, 100+200+300+400 м 

Багатоборство: Семиборство (0.914-5кг) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 2000 м з перешкодами 

Естафети: 4 х 800 м 

Спортивна ходьба: 5000 м 

Стрибки 
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Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра (5кг) 
 

37. Дівчата до 18 років 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 60 м з бар'єрами (0.762) 

Естафети: 4 х 200 м, 4 х 400 м, 100+200+300+400 м 

Багатоборство: П’ятиборство (0.762-3кг) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 2000 м з перешкодами 

Естафети: 4 х 800 м 

Спортивна ходьба: 3000 м, 5000м 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра (3 кг) 
 

38. Юнаки до 16 років 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 60 м з бар'єрами (0.840) 

Естафети: 4 х 200 м, 4 х 400 м, 100+200+300+400 м 

Багатоборство: П’ятиборство (0.840-4кг), Семиборство (0.840-4кг) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 2000 м з перешкодами 

Естафети: 4 х 800 м 

Спортивна ходьба: 3000 м, 5000м 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра (4кг) 
 

39. Дівчата до 16 років 

Повністю автоматизована система фотофінішу: 

60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 60 м з бар'єрами (0.762)-8.25 

Естафети: 4 х 200 м, 4 х 400 м, 100+200+300+400 м 

Багатоборство: П’ятиборство (0.762-8.25-3кг) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний хронометраж: 

1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 2000 м з перешкодами 

Естафети: 4 х 800 м 

Спортивна ходьба: 3000 м, 5000м 

Стрибки 

Стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок. 

Метання 

Штовхання ядра (3 кг) 

 

40. Інші рекорди 

a) Рекорди ігор, чемпіонатів, змагань та інші схожі рекорди можуть бути 

започатковані органом який має контроль над змаганням або організаційним 

комітетом. 

b) Рекордом має вважатись найкращий результат показаний у будь-якому випуску 

відповідних змагань згідно Правил ІААФ та цього Положення, за винятком, що 

інформація про швидкість вітру може бути проігнорована, якщо це не 

передбачено іншим чином у відповідних регламентах змагань. 


